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„Přátelství je jediný tmel, který dokáže udržet svět pohromadě.“ Woodrow Wilson

TÝDENÍK

Zkušení učitelé smutně krou-
tí hlavou. Navrhovaná novela 
zákona o pedagogických pra-
covnících má hasit nepřízni-
vý stav, kdy ve školách údaj-
ně schází šestnáct tisíc učitelů. 
Ministerstvo školství urychle-
ně hledá schůdnou cestu, jak 
se vypořádat se současný-
mi neblahými důsledky. 

Každý rozumně uvažující 
člověk ví, že je potřebné pátrat 
především po příčinách, které 
vyvolaly současnou alarmující 
situaci. Černého Petra už něko-

lik let drží pedagogické fakul-
ty, které mají připravovat bu-
doucí učitele nejen základních 
a středních škol. Nikomu asi 
nevadí, že šedesát procent je-
jich absolventů raději odchází 
mimo obor. Z těch, kteří se pře-
ce jen rozhodnou zkusit učitel-
ské povolání, opouští školy do 
tří let ještě třetina. Plní tyto fa-
kulty své společenské poslání? 
Možní budoucí učitelé si prý 
hledají uplatnění mimo škol-
ství proto, že jinde dostanou 
lépe zaplaceno. 

Ještě nedávno ministerstvo 
školství důsledně trvalo na 
tom, aby ze škol odešli učitelé, 
kteří sice měli dlouholeté zku-
šenosti, ale ne vždy odpovída-
jící vzdělání. Nyní chce zlákat 
do tříd nepedagogy bez praxe. 
Zítra by mohlo stačit mít magi-
sterské studium ve studijním 
oboru, který odpovídá charak-
teru vyučovaného předmětu, 
a můžete se v klidu postavit 
za katedru a připravovat žáky 
k maturitě třeba z českého ne-
bo cizího jazyka či z matema-
tiky a za pochodu, do tří let, 
si dodělat „pedagogické mini-
mum“. Hluboká neúcta k uči-
telskému povolání, která za-
tím nemá obdoby! Cožpak by 
si mohl ekonom obléknout ta-

lár a jít soudit? Cožpak by mo-
hl právník provádět obtížnou 
operaci srdce?  

Důvodem nezájmu o nároč-
né učitelské povolání není jen 
jeho donedávna nízké finanční 
ohodnocení, ale také stále sí-
lící tlak na učitele. Pokud bu-
dou moci učit naše žáky lidé 
bez pedagogického vzdělání, 
bez praxe a zkušeností, pak se 
prestiž učitelství propadne až 
na samý bod mrazu. V té sou-
vislosti bychom se měli vážně 
zamýšlet nad smyslem a poslá-
ním pedagogických fakult, kte-
ré mají připravovat moderní 
a správně motivované budoucí 
učitele. Pokud se tak neděje, 
stala se někde vážná chyba.                                                                                             

 Roman KANTOR

ŠKOLSTVÍ

HLUBOKÁ NEÚCTA K UČITELSKÉMU POVOLÁNÍ
Ministerstvo školství připravilo rozporuplnou novelu zá-
kona, která by mj. umožnila absolventům magisterského 
studia učit v základní nebo střední škole s tím, že si do tří 
let doplní chybějící pedagogické vzdělání. 

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Ocenění architektky 
Světoznámá architektka 
Eva Jiřičná a americký pro-
fesor strojního inženýrství 
Nejat Olgac převzali v Praze 
čestný titul Doktor honoris 
causa. Na slavnostním zase-
dání v Betlémské kapli jim 
ocenění udělilo České vyso-
ké učení technické. Archi-
tektce a profesorce E. Jiřič-
né se ČVUT rozhodla udělit 
čestný titul jako výraz úcty 
k její celoživotní tvorbě.  čtk

Přípravné třídy 
Přípravné třídy základních 
škol by se opět mohly ote-
vřít i dětem, které by měly 
odklad povinné školní do-
cházky kvůli věku, neboť 
dosáhnou šesti let od září 
do prosince. Senát tuto po-
slaneckou úpravu školského 
zákona schválil.   čtk

Mladí filmaři 
S profesionálními herci i tech-
nikou mohli natáčet mladí fil-
maři, studenti zlínské uni-
verzity. Umožnil jim to no-
vý grant zlínské společnosti 
IS Produkce, která byla také 
producentem filmu Úsměvy 
smutných mužů.   čtk

ZÁPISNÍK

VÍCE VYUČOVACÍCH HODIN MATEMATIKY
Kvalita výuky matematiky 
a výsledky dětí v tomto před-
mětu by se mohly zlepšit zvý-
šením počtu vyučovacích hodin 
matematiky. Shodl se na tom 
výbor Jednoty českých mate-
matiků a fyziků a doporučil 
ministerstvu školství, aby se 
při avizovaných úpravách ob-

sahu vzdělávání zaměřilo na 
navýšení počtu matematických 
hodin. Výbor současně podpo-
řil zachování možnosti matu-
rovat i z obtížnější nepovinné 
matematiky+. Uvedl to tajem-
ník jednoty Antonín Jančařík. 
Například mezi šestou a devá-
tou třídou základní školy by 

podle něj měly děti mít hodinu 
matematiky každý den v týd-
nu ve všech ročnících, nyní ji 
většinou mají maximálně čty-
řikrát v týdnu. Ve středoškol-
ských maturitních oborech by 
se pak měl srovnat počet hodin 
matematiky s češtinou a cizím 
jazykem.   čtk

Výuka češtiny je podle mluv-
čí Společnosti učitelů českého 
jazyka a literatury V. Valíkové 
v současnosti zatížená příliš 
velkým množstvím teoretic-
kých pojmů. Při plánovaných 
úpravách obsahu vzdělávání, 
které chystá ministr školství 
Robert Plaga, by se proto za-

měřila zejména na omezení li-
terární teorie. Společnost češ-
tinářů podle ní zároveň podpo-
ruje ministrův záměr vyjmout 
slohy a ústní zkoušky ze stát-
ních maturit a vrátit je na úro-
veň škol.

„Já myslím, že revize rámco-
vých vzdělávacích programů 

by se měla dělat velice citlivě,“ 
řekla V. Valíková. Zároveň se 
domnívá, že by se výuka mě-
la zaměřit hlavně na to, aby 
se děti naučily používat jazyk 
správně. Redukovat podle ní 
není možné látku, která se tý-
ká pravopisu, skloňování či ča-
sování.   čtk

OMEZIT TEORII VE VÝUCE ČEŠTINY

„Asi půjdu na jinou školu. Tady se pořád jenom střídají ČŠI a VŠI!“ 

KR
ES

B
A

: M
ila

n 
KO

CM
Á

N
EK

Na druhém stupni základních 
škol a ve středních školách mož-
ná opět budou moct začít učit  
lidé, kteří nevystudovali peda-
gogickou fakultu. Umožnit by 
to měla novela zákona o peda-
gogických pracovnících, kterou 
připravilo ministerstvo školství 
a kterou by měla brzo projed-
nat vláda. Učitelské vzdělání by 
si nováčci museli doplnit do tří 

let. Pokud bude novela schvá-
lena, mohla by začít platit od 
září. Zástupci pedagogických 
fakult a odbory ale s návrhem 
nesouhlasí.

Novela zmírňuje ustanovení 
současné normy, podle které ma-
jí mít všichni učitelé pedagogic-
ké vzdělání. Všeobecně vzdělá-
vací předměty, jako jsou třeba 
český jazyk, matematika nebo 

hudební výchova, by ve střed-
ních školách i na druhém stupni 
základní školy mohli od září učit 
absolventi jakéhokoli magister-
ského programu vysoké školy. 
Ve středních školách by po do-
bu tří let mohli učit i odborníci 
z praxe s nižším než vysokoškol-
ským vzděláním. Podmínkou by 
mělo být vzdělání v daném obo-
ru a alespoň pětiletá praxe.   čtk

BUDOU OPĚT UČIT NEPEDAGOGOVÉ?
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VYSVĚDČENÍ, NEBO SLOVNÍ HODNOCENÍ?

O vyjádření k hodnocení žáků 
jsme požádali psychologa Vác-
lava Mertina z Filozofické fa-
kulty Univerzity Karlovy.

 Téma vysvědčení versus 
slovní hodnocení je věč-

né. Máte také takový pocit? 
Nevím, jestli jde o věčné té-

ma, spíš mám pocit, že nás ta-
to problematika kromě týdne 
kolem vysvědčení příliš nepálí, 
takže o ní moc nediskutujeme. 
Přitom obsah i forma zpětné 
informace o tom, jak se nám 
všem zainteresovaným spolu 
s dítětem ve školní činnosti da-
řilo, jsou velmi důležité. Zejmé-
na u aktivit, kde výsledek není 
evidentní, takže dítěti i dospě-
lým je potřeba zprostředkovat 
informace. 

 Každé hodnocení má 
svůj význam, co může 

vyjádřit slovo, nevyjádří čís-
lice. Jaký je váš názor?

Číslice je velmi jednoduchá. 
Rozumíme jí všichni, včetně 
dětí v první třídě. Do školy jdou 
také proto, aby dostávaly jed-
ničky. Máme dokonce pocit, že 
je objektivní. Ale to je z hle-
diska vzdělávání velmi málo. 

Ze známky neporozumíme, jak 
a proč k tomuto výsledku dítě 
dospělo. Do jednoho čísla se 
schová práce dítěte, úroveň je-
ho schopností, které samo ne-
může změnit, podpora ze stra-
ny rodičů i kvalita učitele či 
podmínky ve škole. A už vůbec 
se z čísla nedovíme, jakým způ-
sobem by mělo pokračovat, aby 
dosáhlo výsledek stejný nebo 

ještě lepší. Známka je vhodná 
pro rodiče, kteří se příliš neza-
jímají. Slovní hodnocení může 
vše uvedené obsahovat – velmi 
ovšem záleží na tom, jestli si 
je někdo přečte s plným poro-
zuměním a hlavně jestli dítěti 
přetlumočí obsah.

 Co všechno musí ve 
slovním hodnocení uči-

tel říct? 
I slovní hodnocení je v na-

šem pojetí zpravidla hodno-

cení sumativní. Učitel by měl 
zhodnotit dosahovanou úroveň 
v předmětu, silnější i slabší 
složky, ale měl by se vyjádřit 
i k dalším oblastem, které jsou 
ve škole důležité a přispívají 
k výsledkům, tedy ke snaze, 
píli, aktivitě, komunikaci s uči-
telem. Negativní hodnocení lze 
formulovat ve smyslu, jaká prá-
ce nás čeká v dalším období. 

 Jaký styl hodnocení pre-
ferujete a proč?

Osobně preferuji průběž-
né slovní hodnocení, které se 
soustřeďuje na to, aby učitel 
poskytoval žákovi informace 
a hlavně faktickou pomoc ve-
doucí ke zlepšení (jde o for-
mativní hodnocení). Vzhle-
dem k tomu, že za výsledky 
dětí odpovídají rodiče i učitelé, 
měl by si i samotný učitel ujas-
nit, co by měl dělat dál, když 
výsledky zatím zcela neodpo-
vídají jeho představám. Do-
konce i když jsou dobré a vše 
nasvědčuje tomu, že zvolená 
cesta i přístup všech zúčastně-
ných také, měl by uvažovat, co 
vylepšit. Oba dosavadní způso-
by hodnocení odrážejí více či 
méně přijatelně výsledky do-
sahované dítětem. Vůbec nebe-

rou v potaz, že dítě se vzdělává 
v konkrétním systému, který 
tvoří rodiče, učitelé, spolužáci. 
Jestliže víme, že dítě, které se 
cítí ve škole ohroženo, nemůže 
plnou pozornost věnovat uče-
ní, co pak odrážejí známky? 
Jestliže se rodiče od narození 
dítěte věnují jeho rozvoji vel-
mi okrajově, jak pak má zvlá-
dat požadavky školy? Jestliže 
se v přeplněné třídě vystřídají 
za rok dva učitelé, z toho jeden 

nekvalifikovaný, o čem vypoví-
dají výsledky konkrétního dí-
těte? Preferoval bych rovněž 
operacionalizovaný popis pod-
statných dovedností a znalostí, 
které dítě zvládlo.

 Hraje roli věk žáků? Je 
podle vás limitem ke 

slovnímu hodnocení druhá 
třída?

Ve druhé třídě už značná 
část žáků přečte i delší text, 
nicméně k dobrému porozu-
mění potřebují stejně ústní vý-
klad. Vysvědčení má tu smůlu, 
že má sloužit „více pánům“ – 
dětem, rodičům, nadřízeným 
orgánům. Když učitel napíše 
zprávu dítěti (hodnocení musí 
mít motivační složku), nemusí 
mít plnou výpovědní hodnotu 
pro rodiče a inspekci.  

 Jakého hodnocení jste 
vy osobně zastánce?

Pokud nezměníme přístup, 
tak bych se s trochou nadsázky 
přimlouval za to, aby stejné vy-
svědčení jako žák dostala i paní 
učitelka a rodiče. Už bychom 
se konečně měli přestat tvářit, 
že dítě na základce i na střední 
škole je svéprávný občan, kte-
rý má vše pod kontrolou, a te-
dy má i plnou odpovědnost za 
výsledky své práce. 

 Je pro dítě lepší přečíst 
si hodnocení své práce, 

nebo vidět tu jednu číslici?  
Pro dítě je nejjednoduš-

ší přečíst si jednu známku, 
koukne a nemusí se tím dál 
zabývat. Z hlediska vzdělává-
ní by je však samotné známky 
moc daleko nedovedly. Jejich 
potenciál se vyčerpá tím, že 
často zcela nejasným způso-
bem konstatují daný výsledek. 
Ovšem dokud školství pracuje 
průběžně se známkami, vytvá-
ří to i srozumitelný rámec pro 
vysvědčení. Pokud se pak pou-
žije slovní hodnocení, nedivím 
se, že se rodiče snaží o překlad 
do známek.

 Táňa PIKARTOVÁ

Školský zákon říká, že hodnocení výsledků vzdělávání 
žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, 
slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodno-
cení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady. 

Stej né vysvědčení jako žák by měla dosta t 
i paní učitelka a rodiče. Dítě v základce 
i ve střední škole nemá samo plnou odpo
vědnost za výsledky své práce. 

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Například těmi, které souvi-
sejí s inkluzí nebo změnami 
vyplývajícími z nového systé-
mu financování regionálního 
školství.

Předseda sekce Rostislav Ko-
hut zhodnotil ve své zprávě ak-
tivity, kterými se odboráři ze 
základních škol v období od 
minulého sjezdu zabývali. Nej-
častěji se jednalo o záležitosti 
související se zvyšováním pla-
tů, regionálním školstvím, in-
kluzí, kvalitou a financováním 
asistentů. Sekce spustila anke-
tu na téma opakování ročníku 
v základních školách, ale se-
šlo se jen kolem 150 odpovědí, 
takže s výstupy nelze pracovat 
jako se zcela vypovídajícími. 
Nicméně z těchto odpovědí vy-
plývá, že většina pedagogů se 
kloní k tomu, aby žák opako-
val ročník tak dlouho, dokud 
jej s úspěchem neabsolvuje. 
Diskuze na toto téma je dále 
otevřená, stejně jako ta, jak ve 

školách přistupovat k nadměr-
ně agresivním dětem.

Jednání sekce se zúčastni-
li předseda školských odborů 
František Dobšík a místopřed-
sedkyně Markéta Seidlová. Ti 
informovali o tom, jak bude 
probíhat zavádění nového fi-
nancování regionálního škol-
ství, i o tom, že vedení odborů 
se nadále snaží neslevit z poža-
davků na zvyšování tarifních 
složek platů. „Stále chceme 

maximum financí do nároko-
vých složek, ale už bohužel ví-
me, že se nepodaří vybojovat 
celých 15 procent. Mimo jiné 
i proto, že od některých ředite-
lů škol zaznívají neoprávněné 
výtky vůči odborům, že usilují 
o to, aby připravily vedení škol 
o finanční zdroje na odměny 
učitelů podle kvality odvede-
né práce,“ vysvětlil F. Dobšík.

M. Seidlová připomněla, že 
právě odbory na úrovni krajů 
by měly ohlídat, jak budou fi-
nance v jednotlivých krajích 
po nástupu reformy využívá-
ny. „I to souvisí s tím, že by-
chom měli vystupovat profe-
sionálně a pracovat s doku-

menty, které dostáváte a které 
jsou také k dispozici na na-
šem webu.“

Učitelé, ale hlavně ředitelé 
ovšem stále čekají na kalku-

lačku pro PHmax, kterou mi-
nisterstvo školství slibuje už 
několik měsíců. V tuto chvíli 
to vypadá, že by snad měla být 
k dispozici na jaře.

V těchto týdnech jsou už 
v plném proudu přípravy na 
květnový sjezd školských od-
borů. „Od vás očekáváme ná-
vrhy na osoby do vedení, hlav-
ně do revizní komise. Chceme, 
aby bylo vše připraveno a aby-
chom se během našeho jedná-
ní mohli důstojně věnovat dis-
kuzím o tom, co naše školství 
trápí a jak mají odbory postu-
povat,“ vyzval F. Dobšík.

 Romana SLANINOVÁ

FINANCE, INKLUZE I ASISTENTI
Vzhledem k počtu základních škol u nás patří i sekce základ-
ního školství v rámci školských odborů k těm největším. Na 
své volební konferenci se její zástupci zabývali stále aktuál-
ními platy učitelů, ale také mnoha jinými problémy.

MUSÍME NAJÍT MANÉVROVACÍ PROSTOR
Poslední sekcí, která uskuteč-
nila svou volební konferenci, 
byla ta, která sdružuje vedoucí 
pracovníky a pracovníky pří-
mo řízených organizací. Disku-
ze se týkala například výhod 
a nevýhod pohyblivých slo-
žek platů nebo toho, jak zlep-
šit spolupráci s pedagogicko-
-psychologickými poradnami.

Mezi vedoucími pracovní-
ky ve školství nepanuje sho-
da v tom, zda by se mělo po-
žadované zvýšení platů o 15 
procent rozdělit mezi tarify 
a nenárokové složky, nebo zda 
je lepší dát celou položku do 
tarifů. Nicméně zástupci ve-
doucích pracovníků se shod-
li, že odbory by měly usilovat 
alespoň o to, aby byl do tarifů 

dán co nejvyšší možný objem. 
Jen tak totiž lze zároveň udržet 
manévrovací prostor pro další 
vyjednávání s vládou.

„Musíme se také připravit 
na sjezd, abychom se nemuseli 
například bez přípravy ohánět 
stávkou a vyvolávat tlak, kte-
rý se může obrátit proti nám,“ 
připomenula zároveň místo-
předsedkyně ČMOS pracov-
níků školství Markéta Seidlo-
vá, která společně s předsedou 
Františkem Dobšíkem byla této 
volební konferenci přítomna.

Jeden z velkých úkolů, kte-
rý si sekce stanovila, je prá-
ce na podkladech pro změnu 
katalogu prací, aby se poda-
řilo získat pro učitelky ma-
teřských školek zařazení do 

vyšších platových tříd. Ředi-
telé budou spolupracovat se 
sekcí předškolního vzdělává-
ní – jde především o sestave-
ní popisů jednotlivých činnos-
tí tak, aby bylo jasné, jak se 
v posledních letech změnila 
práce ve školách a kolik ak-
tivit přibylo. Rovněž je nutno 
zohlednit to, že v současnosti 
mezi učitelkami mateřských 
školek převládají vysokoškol-
sky vzdělané odbornice.

V souvislosti s inkluzí a s ne-
dostatkem asistentů pedagoga 
v některých krajích se stále ví-
ce ukazuje jako nutné zahájit 
aktivity, které zlepší komuni-
kaci mezi školami a pedagogic-
ko-psychologickými poradna-
mi. „Nabízí se například mož-

nost, že bychom navštěvovali 
setkání poraden. Při osobním 
setkání si také můžeme lépe 
vyjasnit některé sporné mo-
menty. Je pravda, že panují 
velké rozdíly mezi jednotlivý-
mi regiony a my bychom měli 
znát, jak jsou poradny meto-
dicky řízeny,“ řekl F. Dobšík. 
Poradny jsou však vedeny kra-
ji, takže u nich chybí jednotný 
přístup. „Ale teprve až tehdy, 
když zjistíme, že problémy pra-
mení skutečně z tohoto typu 
vedení, můžeme začít požado-
vat centrální přístup,“ upozor-
nil ještě F. Dobšík.

Za kandidáta na květnový 
sjezd školských odborů byl 
zvolen Petr Pečenka.

 Romana SLANINOVÁ

FOTO: Autorka
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MÁ SMYSL PREVENCE VE ŠKOLÁCH?

Ze studie stomatologické ko-
mory vyplývá, že české děti 
mají minimálně 2,5x více ka-
zů než děti ve Švýcarsku, kde 
probíhají preventivní progra-
my ve školách už více než 50 
let. „Tamní preventivní pro-
gram zásadně přispěl ke sní-
žení kazivosti zubů u dětí – 
studie dokládají pokles kazi-
vosti o 80 až 90 procent. Spolu 
s Českou stomatologickou ko-
morou dlouhodobě usilujeme 
o to, aby ministerstvo zdravot-
nictví a zdravotní pojišťovny 
preventivní programy finanč-
ně podpořily,“ říká Hana Zall-
mannová, zubní lékařka a ředi-
telka projektu Dětský úsměv.

„Školy mají v současnosti 
možnost zapojit se do něko-
lika různých preventivních 
programů. Jsou regiony, ve 
kterých školy aktivně oslo-
vují zubní lékaře a dentální 
hygienistky a zvou je k před-
náškám o zubní péči, někte-
ré z nich organizují dentální 
firmy. Celostátní dlouhodobý 
preventivní program péče o zu-
by zatím bohužel neexistuje. 
ČSK prevenci podporuje a ze 
svého částečně i hradí. Sama 
již několik let v březnu orga-
nizuje celostátní preventivní 
akci v rámci oslav Světového 
dne ústního zdraví pořádané-

ho Světovou dentální federací 
vždy 20. března. V loňském ro-
ce se na více než 40 místech 
v celé republice konalo ko-
lem 600 přednášek o ústním 
zdraví, nácviků správné úst-
ní hygieny, besed, seminářů 
a miniworkshopů, kterých se 
zúčastnilo přes 3 500 osob, 
převážně dětí. Jednalo se v tom 
roce o největší preventivní ak-

ci na světě. 
Zatím chybí podpora pojišťo-

ven, které na to mají ze zákona 
ustanovený fond a peníze. To-
též platí o ministerstvech. Ale 
jistou naději dávají poslední 
vzájemná jednání na toto téma. 
Světovým úspěchem je český 
vynález, ‚zubní průkaz dítěte‘, 
který byl letos inovován a je dá-
ván všem dětem a jejich rodi-
čům s očkovacím průkazem,“ 
popisuje situaci Zina Sladkov-
ská, tisková tajemnice ČSK.

Systematická výchova
Jenže mnohem účinnější než 
jednorázové, byť profesionály 

koordinované akce jsou pro-
gramy, které nabízejí průběž-
nou edukaci. Do této kategorie 
spadá projekt Dětský úsměv. 
Ten je koncipován tak, že šest-
krát do roka přichází do škol 
vyškolené lektorky (většinou 
dentální hygienistky), kte-
ré učí děti nejen, jak si zuby 
správně čistit, ale také napří-
klad, jak mají vypadat správ-
ná životospráva a pitný re-
žim, které napomáhají ucho-
vání zdravého chrupu. Ale je tu 
malý háček: Finanční náklady 
na jednoho žáka jsou 300 ko-

run. A jak jsme už uvedli, za-
tím se nepodařilo zařadit po-
dobné programy mezi projekty 
financované například Minis-
terstvem zdravotnictví ČR ne-
bo zdravotními pojišťovnami 
(jedině Zdravotní pojišťovna 
ministerstva vnitra projekt 
Dětský úsměv podporuje). Ne-
zbývá tedy než peníze vybrat 
od rodičů dětí v mateřských 
školách a prvních stupních 
základních škol.

„Spolupráce se školami je 
velmi různá. Záleží na zdra-
votním uvědomění vedení ško-
ly a rodičů, na ochotě rodičů 
přispívat finančně na projekt. 

Ne všichni považují zdraví zu-
bů u dětí za důležité téma. Pod-
pora od státu by mohla situaci 
zlepšit, zubní prevence by se 
mohla stát součástí zdravot-
ního programu škol,“ uvádí 
H. Zallmannová.

S pomocí rodičů
Naštěstí na mnoha školách si 
jejich vedení význam zubní pre-
vence uvědomuje. „Naše mateř-
ská škola vznikla před 15 lety 
a od počátku byla koncipová-
na tak, aby poskytovala ucele-
nou péči. A do tohoto konceptu 
se stomatologický preventivní 
program dobře hodí. Projektu 
se u nás účastní všechny dě-
ti. Rozumní rodiče dobře chá-
pou význam investice do zub-
ní prevence a uvědomují si, že 
je to minimální částka proti té, 
kterou by museli v budoucnu 
věnovat na ošetření potomků 
u zubaře, stejně jako si uvědo-
mují i cenu svého času, který 
by museli spolu s dětmi těmto 
návštěvám věnovat,“ hodnotí 
své zkušenosti Markéta Hruš-
ková, ředitelka soukromé an-
glické školky Happy Hippos.

Ale způsob, jak zapojit co nej-
více dětí do projektu, lze najít 
i v běžných školách. „Naše ško-
la je v projektu Dětský úsměv 
úplným nováčkem. Rodiče se 
zapojením svých dětí souhla-
sili, trochu jsem měla obavy 
z toho, že se některým nebu-
de chtít nebo nebudou moci 
přispět oněmi 300 korunami. 
Sehnali jsme tedy i nějaké fi-
nance, z kterých bychom zapla-
tili příspěvek za tyto žáky, a po-
dařilo se nám zapojit všechny 
děti z mateřské školy i z první-
ho stupně. U dětí vidím velký 
posun, některé se dokonce při-
znaly, že si zuby vlastně ani ne-
čistily. Po návštěvách naší lek-
torky si je začaly čistit ve škole. 
Při další návštěvě specialistky 
si povídají, jaký pokrok uděla-
ly v pravidelnosti čištění i ve 
stravovacích návycích,“ svěřuje 
se se svými zkušenostmi Olga 
Floriánová, ředitelka MŠ a ZŠ 
Bujanov na Českobudějovicku.
 Romana SLANINOVÁ

Jsou regiony, ve kterých školy aktivně oslo
vují zubní lékaře a zvou je k přednáškám. 
Celostátní dlouhodobý preventivní pro gram 
péče o zuby však zatím neexistuje. 

Neuspokojivý stav chrupu dětí a mladistvých volá po fun-
gující prevenci. Ukazuje se, že bude zapotřebí celoplošně 
nastartovat preventivní programy ve školách.

FOTO: Petr MERTA
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Na vaše otázky odpovídá právník   školských odborů Mgr. Ing. Vít Berka

 V § 24 odst. 1 zákona o pedagogic-
kých pracovnících se stanoví, že 

pedagogičtí pracovníci mají po dobu vý-
konu své pedagogické činnosti povinnost 
dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, 
udržují a doplňují kvalifikaci. Ve smys-
lu § 230 zákoníku práce jde o povinnost 
prohlubování kvalifikace. Bližší úpravu 
studia k prohlubování odborné kvalifika-

ce obsahuje § 10 vyhlášky č. 317/2005 
Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků, akreditační komisi a kariér-
ním systému pedagogických pracovní-
ků. Vyhláška označuje toto studium ja-
ko průběžné vzdělávání. V § 10 uvedené 
vyhlášky se stanoví:

(1) Průběžné vzdělávání je zaměřeno 
na aktuální teoretické a praktické otáz-
ky související s procesem vzdělávání 
a výchovy. 

(2) Obsahem průběžného vzdělávání 
jsou zejména nové poznatky z obecné pe-
dagogiky, pedagogické a školní psycho-

logie, teorie výchovy, obecné didaktiky, 
vědních, technických a uměleckých obo-
rů a jejich oborových didaktik, prevence 
sociálněpatologických jevů a bezpečnosti 
a ochrany zdraví. Průběžné vzdělávání 
může zahrnovat i jazykové vzdělávání 
pedagogických pracovníků. 

(3) Formy průběžného vzdělávání jsou 
zejména účast na kurzu a semináři. Dél-
ka trvání vzdělávacího programu prů-
běžného vzdělávání činí nejméně 4 vy-
učovací hodiny. 

(4) Dokladem o absolvování průběžné-
ho vzdělávání je osvědčení.

NEVYČERPANÁ DOVOLENÁ

PROHLUBOVÁNÍ KVALIFIKACE PEDAGOGŮ

ÚHRADA VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY

 Co se v případě pedagogic-
kých pracovníků rozumí pro-

hlubováním kvalifikace?

 Postup v případě uvedeném v dota-
ze upravuje § 218 zákoníku práce. 

Z tohoto ustanovení vyplývá, že pokud 
zaměstnavatel neurčí čerpání dovole-
né do 30. 6. 2019, může si určit čerpání 
sám zaměstnanec. Je nutno ovšem roz-
lišovat určení nástupu a praktický ná-
stup. Své rozhodnutí musí zaměstnanec 
oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dní 
předem, pokud nedojde k jiné dohodě. 

Může však nastat situace, 
že zaměstnavatel nebude 
moci určit dovolenou z ro-
ku 2018 ani do konce ro-
ku 2019, například pro 
dočasnou pracovní 
neschopnost, čer-
pání mateřské či 
rodičovské dovole-
né. Potom musí za-
městnavatel určit 
čerpání dovolené po 
skončení těchto pře-
kážek. Nárok na dovo-
lenou však zaměstnanci 
nezaniká.

 Zaměstnanec nevyčerpal do-
volenou za rok 2018. Může si 

nástup dovolené v roce 2019 určit 
sám?

 Podle ustanovení § 59 odst. 2 záko-
na č. 373/2011 Sb., o specifických 

zdravotních službách, ve znění pozděj-
ších předpisů, zaměstnavatel uhradí oso-
bě ucházející se o zaměstnání vstupní 
lékařskou prohlídku, jestliže s ní uzavře 

pracovněprávní nebo obdobný vztah. 
Z ustanovení § 2004 odst. 1 a § 2005 
odst. 1 občanského zákoníku pak vy-
plývá, že odstoupením od smlouvy se 
závazek zrušuje od počátku a zanikají 
v rozsahu jeho účinků práva a povin-
nosti stran. Pokud tedy zaměstnavatel 
odstoupí ve smyslu ustanovení § 34 
odst. 3 a 4 zákoníku práce od pracovní 
smlouvy, na pracovní poměr se nahlí-
ží, jako že nikdy nevznikl, a až na vý-
jimky (ve vztahu např. k mladistvým 
uchazečům nebo osobám ucházejícím 
se o zaměstnání k práci v noci) nebude 
tedy zaměstnavatel povinen k úhradě 
nákladů vstupní lékařské pro-
hlídky. V případě, že tyto ná-

klady uhradil, je oprávněn požadovat po 
uchazeči o zaměstnání jejich zaplacení. Zaměstnanec ve sjednaný 

den nenastoupil do práce, 
aniž by mu v tom bránila překáž-
ka v práci. Pokud zaměstnavatel 
od pracovní smlouvy odstoupí, 
znamená to i zrušení jeho povin-
nosti uhradit vstupní lékařskou 
prohlídku?
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 V § 30 odst. 2 zákoníku práce se 
stanoví:

Zaměstnavatel smí vyžadovat v souvis-
losti s jednáním před vznikem pracov-

ního poměru od fyzické osoby, která se 
u něj uchází o práci, nebo od jiných osob 
jen údaje, které bezprostředně souvisejí 
s uzavřením pracovní smlouvy.

Způsob rozvázání pracovního poměru 
u předchozího zaměstnavatele a důvod to-
hoto rozvázání je podle mého názoru pro 
budoucího zaměstnavatele informace, která 
bezprostředně souvisí s uzavřením pracovní 
smlouvy. Proto požadavek zaměstnavatele 
na osobu, která se u něj uchází o zaměst-

nání, není protiprávní. Je ale na uchazeči 
o zaměstnání, zda tuto písemnost předlo-
ží, či nikoliv, jako povinnost mu to ulože-
no není. Zaměstnavatel má možnost zjistit 
si některé údaje z potvrzení o zaměstná-
ní (§ 313 zákoníku práce). Toto potvrzení 
však zaměstnanec obdrží až v den skončení 
pracovního poměru. Pokud žádosti nového 
zaměstnavatele odmítnete vyhovět, je na 
něm, jak se dále zachová, tedy zda s vámi 
pracovní poměr uzavře, či nikoliv. 

UZAVŘENÍ NOVÉ PRACOVNÍ SMLOUVY

 S ohledem na to, že váš pracovní po-
měr již skončil, nevzniká vám nárok 

na náhradu mzdy podle § 192 zákoníku 
práce po dobu prvních 14 dnů od zaměst-
navatele. Je tomu tak proto, že žádného 
zaměstnavatele v této době již nemáte. 

Protože však vaše dočasná pracovní ne-
schopnost vznikla v tzv. ochranné lhůtě 
po zániku pojištění, máte nárok na dáv-
ku nemocenského, kterou vyplácí okres-
ní správa sociálního zabezpečení a kte-
rá vám náleží od 15. dne trvání dočasné 
pracovní neschopnosti. Ochranná lhůta 
činí podle § 15 zákona č. 187/2006 Sb., 
o nemocenském pojištění, 7 kalendářních 
dnů ode dne zániku pojištění; pokud však 
pojištění trvalo kratší dobu, činí ochran-
ná lhůta jen tolik kalendářních dnů, ko-
lik dnů pojištění trvalo. Jestliže tedy vaše 

dočasná pracovní neschopnost vznikla 
3 dny po skončení pracovního poměru, 
stalo se tak v ochranné době a nárok na 
nemocenskou od 15. dne trvání dočasné 
pracovní neschopnosti mít budete.

Rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní 
neschopnosti přitom i v ochranné době pře-
dáváte svému (v době předávání již býva-
lému) zaměstnavateli, který je podle § 97 
odst. 2 zákona o nemocenském pojištění 
povinen jej přijmout a neprodleně jej spolu 
s údaji potřebnými pro výpočet dávek pře-
dat okresní správě sociálního zabezpečení.

NEMOCENSKÉ PO UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
 Rozvázal jsem u zaměstnava-
tele pracovní poměr se skon-

čením dne 31. srpna 2018. Od 3. září 
jsem v dočasné pracovní neschop-
nosti. Mám nárok na nemocenské?

 Vydávání posudku o pracov-
ní činnosti upravuje § 314 

zákoníku práce. Podle jeho usta-
novení je zaměstnavatel povi-
nen na žádost zaměstnance 

o vydání posudku o pracovní 
činnosti (pracovní posudek) 
tento posudek do 15 dnů vy-
dat. Zaměstnavatel však ne-

ní povinen vydat mu jej dří-
ve než v době dvou měsíců 

před skončením jeho zaměst-
nání. Pracovním posudkem jsou 

veškeré písemnosti týkající se hodnoce-
ní práce zaměstnance, jeho kvalifikace, 

schopností a dalších skutečností, které 
mají vztah k výkonu práce. Jiné infor-
mace o zaměstnanci než ty, které mo-
hou být obsahem pracovního posudku, 
je zaměstnavatel oprávněn o zaměstnan-
ci podávat pouze s jeho souhlasem, ne-
stanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

Pracovní posudek by tedy měl přede-
vším obsahovat hodnocení kvalifikace 
zaměstnance, informace o jím vykoná-
vané práci, o jeho celkovém vztahu k prá-
ci a k pracovnímu kolektivu. Z osobních 
vlastností mohou být hodnoceny ty, jež 
mají bezprostřední vztah k výkonu prá-
ce (např. schopnost řídit a organizovat, 
iniciativa, aktivita apod.). Zaměstnavatel 
může hodnotit, zda se zaměstnanec na 
pracovním místě osvědčil, či neosvědčil. 
Skutečnosti týkající se rodinného a osob-
ního života zaměstnance do pracovního 
posudku nepatří. Pokud zaměstnanec 
s obsahem pracovního posudku nesou-
hlasí (a eventuální jednání se zaměstna-
vatelem v této věci je bezvýsledné), může 

se domáhat do tří měsíců ode dne, kdy 
se o jeho obsahu dozvěděl, u soudu, aby 
bylo zaměstnavateli uloženo přiměřeně 
jej upravit (§ 315 zákoníku práce).

NESOUHLAS S PRACOVNÍM POSUDKEM
 Obdržel jsem posudek o pra-
covní činnosti. Co má být v ta-

kovém posudku uvedeno a jaké 
možnosti obrany má zaměstnanec 

v případě, že s obsahem posudku 
nesouhlasí?

 Přecházím k novému zaměst-
navateli. Má právo požadovat 

předložení výpovědi od předchozího 
zaměstnavatele, nebo postačuje je-
nom zápočtový list?
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„V některých předmětech už 
se bez moderních technologií 
neobejdeme a jsou předměty, 
kde jsou ICT velice vhodným 
doplňkem, nikdy by však ne-
měly být hlavním a jediným 
nástrojem výuky. Například 
digitální prezentace leckdy 
svádějí pouze k pasivnímu 
vnímání informací, které žá-
ky nenutí přemýšlet a ti si pak 
látku hůř pamatují. Je pak na 
učitelích, aby technologie vyu-
žili kromě usnadnění výkladu 
také k praktickým cvičením 
a aktivnímu zapojení studen-
tů v hodině. Klasické řešení 
úlohy na tabuli nebo v sešitu 
dá žákům z mé zkušenosti víc 
než jen pasivní přijímání před-
nášky s návodným řešením,“ 
míní Martin Vodička, ředitel 
soukromé střední školy výpo-
četní techniky.

 „Děti, ale i dospělí jsou ob-
klopeni dotykovými displeji 
a klávesnicemi a pomalu ztrácí 
schopnost dělat si poznámky 
psané rukou. Troufnu si tvr-
dit, že mnoho lidí se dřív prá-

vě psaním nejlépe učilo. Sou-
časní studenti při obyčejném 
opisování textu mnohem víc 
chybují. V některých před-
mětech jsou tzv. elektronické 
sešity v noteboocích vítaným 
ulehčením, studenti už doká-
žou psát na klávesnici všemi 
deseti a elektronicky zazna-
menávají rychleji než na pa-
pír, například v matematice 
ale toto neplatí,“ míní Martin 
Vodička.

Naopak při dobré vyváže-
nosti a koordinaci mohou být 
mobily i tablety skvělou edu-
kativní pomůckou, například 
jako cizojazyčné slovníky v ho-
dinách angličtiny nebo díky 
internetu jako neomezený 
zdroj informací, které se žáci 
učí hledat a správně dosazovat. 
Počítače a projektory pak do 
výuky přinesly nesporné zlep-
šení v oblasti názorných pří-
kladů a praktických ukázek. 

„Nikdy dřív jsme neměli ta-
kové možnosti názorné výuky 
jako dnes. Při výkladu může 
učitel promítat fotografie s ty-

pickými znaky probírané lát-
ky, v matematice může pro-
mítnout 3D objekt a pro lepší 
představivost ho různě natá-
čet. Stále je ale třeba dbát na 
studentskou aktivitu v hodině, 
aby nešlo jen o pasivní přijí-
mání informací, a vysvětlení 
a promítnutí praktické ukáz-
ky na plátně doplnit o tradiční 
způsob procvičování,“ podotkl 
Martin Vodička.

„Hojně používanou pomůc-
kou v učebnách výpočetní 
techniky jsou znázorňovací 
zařízení, která učiteli umož-
ňují komunikovat s počítači 
jednotlivých studentů, praco-
vat s nimi ve skupinách, přepí-
nat si obrazy a zároveň je pro-
mítat celé třídě. Když student 
zvedne ruku, že má problém 
s úlohou, učitel si promítne na 
počítač jeho obraz, převezme 
ovládání a ukáže mu, jak dál. 
Vše může také promítnout na 
plátno nebo do ostatních počí-
tačů a nechat problém vyřešit 
jiného žáka. Díky velkému poč-
tu našich učeben ICT je využí-
váme nejen pro odborné před-
měty, ale také například pro 
výuku jazyků,“ popsal Martin 
Vodička.

V každé třídě mají učitelé 
k dispozici počítač, projektor 

a audio přehrávač. Bez kva-
litního internetového pokrytí 
a nadstandardní infrastruktu-
ry by ani nešlo některé před-
měty ICT vyučovat. Absence se 
zapisují do elektronické tříd-
ní knihy, stejně jako probraná 
látka, klasifikace a omluvené 
či neomluvené hodiny a další 
parametry studia každého žá-
ka. Všechny tyto zápisy jsou 
k dispozici on-line také rodi-
čům. Pokud tedy chtějí, mohou 
studijní výsledky a docházku 
svého potomka nepřetržitě sle-
dovat.

„Učitelé i studenti mají své 
vlastní uživatelské účty, vidí 
v něm oběžníky a další důle-
žité informace. Na speciálním 
disku, který je všem zúčast-
něným přístupný i z domova, 
se sdílejí digitální studijní 
materiály či odevzdávají do-
mácí úkoly. Někteří učitelé si 
vedou osobní webové stránky 
věnované svému předmětu. 
To vše jsou ukázky enormní-
ho zjednodušení komunikace 
mezi učitelem a studentem, 
potažmo jeho rodiči, a víta-
ným přispěním moderních 
technologií ke klasické škol-
ní výuce,“ vyjmenoval Mar-
tin Vodička. 

 Eliška CRKOVSKÁ

VELKÝ ZÁJEM O OKRAJOVÝ PROBLÉM
Při pohledu na množství ča-
su, které poslanci i zástupci 
výkonné moci doposud strá-
vili posuzováním obědů zdar-
ma pro školní děti, by se moh-
lo zdát, že ve školství není 
v současné době žádný důle-
žitější problém. Přitom otáz-
ka případných obědů zdarma 
ve školních jídelnách s vlast-
ním fungováním škol a celé-
ho školského rezortu souvisí 
jen velmi volně a okrajově. 

V podstatě jde o výrazně 
sociální téma a jeho řešení 
přísluší mnohem více minis-
terstvu práce a sociálních vě-
cí než ministerstvu školství. 

Skutečnost, že se ale přesto 
řeší převážně jako školský 
problém a do řešení se ak-
tivně zapojilo i ministerstvo 
školství, je pak příkladem to-
ho, jak se na školský rezort 
velmi lehce přenášejí i úkoly, 
které mu věcně nepřísluší. 
Zakopaný pes je totiž v tom, 
že proti řadě takových úkolů 
se ministerstvo školství ne-
může nijak aktivně a rezolut-
ně bránit, aby nebylo obvině-
no z nezájmu a asociálnosti.

Diskuze okolo obědů zdar-
ma se nepochybně stala ví-
tanou příležitostí i pro řa-
du diskutujících, kteří při 

ní mohli mít uspokojivý po-
cit, že se vyjadřují k zásad-
ním problémům současného 
školství. Ve skutečnosti jde 
pouze o jednu z mnoha dis-
kuzí, do níž se mohl zapojit 
prakticky každý, bez ohledu 
na svoji odbornost a jakéko-
liv vědomosti. To, že do celé 
diskuze byli vtaženi i četní 
ředitelé škol, pak jen zvyšo-
valo mylnou představu, že 
se jedná skutečně o závaž-
ný problém celého školství.

Konečný výsledek diskuze 
je zatím v nedohlednu a je 
otázkou, jak dlouho a s ja-
kou intenzitou bude ještě 

pokračovat. Ať už její zá-
věr ale bude jakýkoliv, dá 
se předpokládat, že její vý-
sledek nebude pro školství 
nijak pozitivní. A nejen pro-
to, že na delší dobu soustře-
dila pozornost mnohých na 
problém, který je z hlediska 
kvalitního a bezproblémové-
ho fungování škol jen okrajo-
vý, a v podstatě tedy ukrad-
la čas, který se měl věnovat 
problémům důležitějším, ale 
také proto, že jakákoliv rea-
lizace nepochybně přinese 
školám další navýšení ad-
ministrativy. 

 František MORKES

KOMENTÁŘ

MODERNÍ TECHNOLOGIE VE ŠKOLNÍ VÝUCE
Elektronické odevzdávání domácích úkolů, on-line sdílení 
digitálních materiálů, 3D projektory v hodinách a elektro-
nická komunikace mezi školou a rodiči – současná podoba 
školního vzdělávání zní jako sci-fi i současným třicátníkům. 
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Ústecké regionální kolo anke-
ty o nejoblíbenějšího učitele 
České republiky se uskuteč-
nilo v České Kamenici. Zda-
leka ne náhodou. V České Ka-
menici totiž učí současný král 
českých učitelů David Turek. 
Na regionálním kole byl i letos, 
tentokrát v roli porotce.

„Pamatuji si, když jsem tu 
stál před rokem a nevěděl 
jsem, stejně jako vy, do čeho 
jdu,“ zavzpomínal David Tu-
rek. „Přeji vám, aby se dětem 
obhajoba podařila, a zároveň 
vám gratuluji k vašemu vítěz-
ství, protože opravdu jste vítě-
zové všichni.“

Do České Kamenice přije-
lo šest učitelek, všechny ze 
základních škol, které do an-
kety Zlatý Ámos nominova-
li jejich žáci. Proč? Protože 
Pavlína Havelková ze 7. ZŠ 
Arbesa, Most „je usměvavá, 
hodná a spravedlivá“, Šárka 
Mandicová z mostecké ZŠ Ta-
licha „je i přes drobný vzhled 
velmi fyzicky i psychicky sil-
ná“, s Jaroslavou Arnoštovou 
ze ZŠ Vojnovičova v Ústí nad 
Labem „v matematice hrajeme 
hodně různých logických her“, 
Soňa Pohlotová ze ZŠ Školní 

v Klášterci nad Ohří „je vtipná 
a neustále optimisticky nala-
děná“, Alena Nováková ze ZŠ 
a MŠ Černčice „je usměva-
vá a nezkazí žádnou legraci“ 
a bez Jitky Paliculínové ze ZŠ 
a MŠ Strupčice „by naše ško-
la nebyla tak úžasná, jak je“.

Tříčlenné týmy žáků obha-
jovaly před porotou kandida-
turu svých oblíbených učite-
lek s patřičnou vervou. Někteří 
žáci složili básničku, jiní vy-
pravovali veselé příhody z vy-
učování a další si připravili 
vtipnou scénku. Všichni byli 
výborní.

Porota však mohla do semi-
finále poslat jen jednu z nich. 
Nejvíc u ní zabodovali devá-
ťáci Šárky Mandicové ze zá-
kladní školy V. Talicha v Mos-
tě, díky nimž se stala ústeckou 
Ámoskou a zároveň semifina-
listkou Zlatého Ámose 2019. 
Spolu s ostatními vítězi re-
gionálních kol se o postup do 
finále utká 6. března v zrca-
dlových sálech ministerstva 
školství. Finále se uskuteční 
28. března, kdy žezlo a koru-
nu Zlatého Ámose předá David 
Turek svému nástupci.

 DTA

OČIMA ČTENÁŘŮ

ZVÍTĚZILA ŠÁRKA MANDICOVÁ Z MOSTU

SOUTĚŽ PRIESSNITZŮV DORTÍK 2019
Předposlední lednový den 

proběhla v Kongresovém sá-
le Priessnitzových léčebných 
lázní tradiční celorepubliková 
soutěž žáků učebního oboru 
cukrář. Letos bojovalo o vý-
hru ve třech disciplínách pat-
náct soutěžících. Nejprve byly 
nainstalovány dorty zhotove-
né na téma Fantazii se meze 
nekladou. Přímo na místě se 

posléze konala pódiová sou-
těž zdobení perníku glazurou. 
Třetím soutěžním úkolem bylo 
dohotovení studeného restau-
račního moučníku v časovém 
limitu třicet minut. Musíme 
podotknout, že soutěžící ke 
zdobení použili ručně vyšle-
hanou šlehačku. Porota mě-
la skutečně nelehkou práci. 
Celkově první místo obsadila 

Markéta Hladká ze SŠ hotelové 
a služeb Kroměříž, stříbrnou 
příčku získala Petra Burdová 
ze SŠ gastronomie, hotelnictví 
a lesnictví Bzenec. Třetí místo 
získala naše Gabriela Kubán-
ková, prezentující SŠ gastrono-
mie a farmářství Jeseník. Vý-
hercům gratulujeme a těšíme 
se na další ročník.

 Lenka LUKEŠOVÁ

Maturita 
z českého 
jazyka 
a literatury
MICHAL MARTOCH

Publikace, která kvalitně 
připraví na ústní maturit-
ní zkoušku z českého jazy-
ka a literatury. Obsahuje 50 
literárních děl a je sestave-
na jako učebnice i cvičebni-
ce zároveň. Základem kaž-
dého tématu je vždy cvi-
čební dvojstrana: pracovní 
list s uměleckým a neumě-
leckým textem věnovaným 
vždy jednomu literárnímu 
dílu a obecná struktura 
ústní zkoušky s dostatkem 
prázdného prostoru na za-
znamenání odpovědí. Více 
na www.grada.cz.

Základní škola Křižná opět při-
vítala zahraniční studenty z pro-
jektu Edison. Dne 4. února při-
jelo celkem šest studentů, kteří 
pocházejí z různých koutů svě-
ta – z Indonésie, Číny, Taiwanu, 
Ruska a Gruzie. Žáci školy tak 
měli po celý týden možnost se-

známit se prostřednictvím stu-
dentů se vzdálenými zeměmi, 
jejich kulturním prostředím, 
tradicemi, jídlem, životním sty-
lem i jazykem. Jednalo se o li-
di velmi mladé, již zcestovalé, 
s dobrou jazykovou vybavenos-
tí. Žáci byli z přednášek studen-

tů v anglickém jazyce nadšeni 
a měli příležitost procvičit si an-
gličtinu v praxi. Zároveň to pro 
ně byla motivace k dalšímu stu-
diu angličtiny či jiných jazyků, 
což je v současném globalizova-
ném světě prioritou.

Ivana STURM, Miroslava SOLANSKÁ

PROJEKT EDISON V ZÁKLADNÍ ŠKOLE KŘIŽNÁ
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JAKÉ BUDOU LETOS MATURITY Z JAZYKA

 Jaká pravidla při přípra-
vě maturitních otázek 

z angličtiny musí lektor re-
spektovat?

Při sestavování didaktického 
testu musí tvůrci striktně do-
držovat specifikaci testu, napří-
klad počet úloh, délku výcho-
zích textů, podíl ověřovaných 
dovedností a témat a zejména 
ověřovanou úroveň B1, aby by-
la zaručena srovnatelnost tes-
tů nejen v jarním a podzimním 
zkušebním termínu, ale i napříč 
maturitními lety. Rozsah poža-
davků na vědomosti a dovednos-
ti žáků u společné části matu-
ritní zkoušky je stanoven v ka-
talozích požadavků, kde jsou 
uvedeny také informace týka-
jící se charakteristiky komuni-
kačních situací, oblastí užívání 
jazyka a tematických okruhů.  

 Jaké části má test z ang-
ličtiny? 

Didaktický test je složen ze 
dvou částí, tzv. subtestů – po-
slechového subtestu a subtes-
tu čtení a jazyková kompeten-
ce. Poslech trvá 40 minut, na 
řešení úloh v subtestu čtení 
a jazyková kompetence má žák 
60 minut. Žáci s přiznaným 
uzpůsobením podmínek mají 
časový limit podle zařazení do 
příslušné kategorie a skupiny 
prodloužen. 

Didaktický test má celkem 
devět částí a 64 úloh. Test ob-
sahuje různé typy uzavřených 
úloh a otevřené úlohy se struč-
nou odpovědí. U všech uzavře-
ných úloh je právě jedna od-
pověď správná. Za nesprávnou 
nebo neuvedenou odpověď žák 
vždy získá 0 bodů. Maximální 
počet bodů, kterého žák mů-
že v didaktickém testu dosáh-
nout, je 95. 

Poslechový subtest se skládá 

ze čtyř částí a má celkem 24 
úloh. Každá dílčí část je uve-
dena instrukcemi v českém 
jazyce. Žák má během posle-
chu vymezený čas na sezná-
mení se s úlohami a na zvolení 
strategie pro jejich řešení. Bě-
hem poslechu žák uslyší kaž-
dou nahrávku dvakrát. Maxi-
mální počet bodů, kterého žák 
může v poslechovém subtestu 
dosáhnout, je čtyřicet.

Subtest čtení a jazyková kom-
petence se skládá z pěti částí 
a má celkem 40 úloh. Každá 
dílčí část je uvedena instruk-
cemi v českém jazyce. Po in-
strukcích zpravidla následuje 
výchozí text. Úlohy, které se 
vztahují k výchozímu textu, 
mohou být zařazeny před vý-
chozím textem, a to v případě, 
kdy to vyžaduje ověřovaná do-
vednost. Maximální počet bodů, 
kterého žák může v tomto sub-
testu dosáhnout, je padesát pět. 
Poslední část subtestu je věno-
vána ověřování jazykové kom-
petence, tato část má celkem 
patnáct úloh za patnáct bodů.  

 Jak dlouhý je písemný 
test a kolik času na je-

ho zpracování mají studenti? 
V písemné práci žák píše 

dva různě dlouhé texty (2 za-
dání), jejichž délka je pro ka-
ždou část písemné práce sta-
novena s ohledem na slohový 
útvar a požadavky na ověřova-
né dovednosti. Zadání písem-
né práce je uvedeno v českém 
jazyce. U první části písemné 
práce je předepsaný počet slov 
120 až 150, u druhé části 60 až 
70 slov. Na napsání obou textů 
má žák šedesát minut. 

Maximální počet bodů, kte-
rého žák může v písemné práci 
dosáhnout, je 36. V první části 
písemné práce lze získat nej-
výše 24 bodů, ve druhé části 
nejvýše 12 bodů. Získané body 
za obě části se sčítají. 

 Co všechno musí písem-
ný test obsahovat?

Předmětem hodnocení je 
pouze autorský text žáka. 
Text prokazatelně převzatý 
z dostupného zdroje se neza-
počítává do celkového rozsa-
hu písemné práce, a není tedy 
předmětem hodnocení. 

Při zpracování písemné práce 
by měl žák na základě zadání 
dodržovat požadované charak-
teristiky textu (typ textu a je-
ho formální náležitosti, funkč-
ní styl, slohový postup, téma 
a komunikační cíl). Ze zadání se 
žák dozví, jaký typ textu a jaké 
téma má zpracovat, kdo je oče-
kávaným příjemcem, jakou ko-
munikační funkci má text splnit 
a jak dlouhý má text být. 

Žák by měl být schopen 
s ohledem na požadovaný slo-
hový útvar napsat srozumitel-
ná sdělení a obsahově i jazy-
kově správné nekomplikované 
souvislé texty, ve kterých jsou 
informace a myšlenky vyjád-
řeny dostatečně jasně.

 Kdo by měl podle va-
šeho názoru písemky 

opravovat? Cermat, nebo 
učitel maturanta? 

V případě centrálního hod-
nocení písemných prací je za-
jištěna zejména větší objek-
tivita. Práce hodnotitelů je 
průběžně kontrolována a vy-
hodnocována a je zajištěna jed-
notnost hodnocení.

 Táňa PIKARTOVÁ

Zajímalo nás, jaké letos budou maturity z jazyků. Vybra-
li jsme si pro konkrétnost angličtinu, jejíž aktivní znalost 
je už v současné době samozřejmostí. Zeptali jsme se 
Petry Hátlové, vedoucí referátu vnějších vztahů z Centra 
pro zjišťování výsledků vzdělávání, jak se maturitní testy 
z angličtiny připravují.
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ALBATROS MEDIA PŘINÁŠÍ NOVÉ KNIHY

Kniha plná kreslení a vybarvování 
pro všechny milovníky a milovnice 
zvířat od autorky úspěšné knihy Ani-
malium. Vezmi pastelky a vydej se 
na dobrodružství v království zvířat. 
Dostaň se z bludiště medúz, dokresli 
tropické ryby na korálový útes, vy-
barvi výjev z pouště a vymýšlej si 
vlastní bájná stvoření. Ponoř se do 
světa Animalia.

Animalium – kniha her
JENNY BROOMOVÁ

Dechberoucí muzeum pravěkých 
dinosaurů, které má otevřeno 365 
dní v roce. Je domovem neobyčej-
né sbírky druhohorních příšer, od 
miniaturního troodona až po obro-
vitánského brachiosaura. Jak se di-
nosauři vyvíjeli? A proč měli někte-
ří z nich pera a jiní zase šupiny? To 
vše se dozvíte v nádherně ilustro-
vané knize.

Dinosaurium
LILY MURRAY

Tři různé ženy spojuje jediné: stejný muž. 
Imogen opustil Phillip kvůli mladší a hez-
čí ženě. Během nepříjemného rozvodové-
ho řízení se u ní najednou objeví a vyhro-
žuje, že ji připraví o syna, jestli do konce 
měsíce nezmizí z jejich domu. Vyděšená 
Imogen provede něco šíleného. A pak jí 
nezbývá než bojovat o život. Nečekané 
spojence najde v bývalé a budoucí ženě 
svého manžela. Všechny se chtějí pomstít…

Náš manžel
JO JAKEMAN

Vítejte v Botanicu, jediném muzeu, kte-
ré má otevřeno, kdykoliv se vám za-
chce. Vystavuje ty nejkrásnější, nej- 
exotičtější a nejpodivnější rostliny, kte-
ré ohromí každého čtenáře. Prozkou-
máte titěrné řasy, rozmanitě zabarvené 
houby, lišejníky i velkolepé masožrav-
ky. Navíc se dozvíte, jak se rostliny s ubíhajícím časem vyví-
jely a jak moc se musely přizpůsobit, aby vůbec přežily. Račte 
vstoupit, království rostlin se vám otevírá v celé své kráse.

Botanicum
JENNY BROOMOVÁ

Česká sportovní zima je plná osob-
ností a příběhů. Naši sportovci toho 
na lyžích i na bruslích dokázali mno-
ho a nesmazatelně se zapsali do his-
torie zimních sportů. Připomeňte si 
některé z nich v naší velké výpravné 
knize. Historie nejznámějších sportů, 
osobnosti jako Jiří Raška, Tomáš Ver-
ner nebo Josef Rakoncaj. Kniha vychází u příležitosti zimních 
olympijských her v jihokorejském Pchjongčchangu.

Česká zima
KOLEKTIV AUTORŮ

Kniha přináší průřez autorovou tvorbou od 
počátků po pozdní práce a dokládá kreslířo-
vu neuvěřitelnou všestrannost. Na čtenáře 
čekají humorné gagy, satirický strip, wes-
tern, detektivní thrillery, kosmické sci-fi, 
historické příběhy, příhody klukovských 
part i polodokumentární komiksy o průkopnících na poli 
techniky a létání. U většiny prací se podařilo dohledat origi-
nály, které jsou vytištěny v kvalitě, jakou nemělo ani jejich 
první vydání. 

Jak kdysi prohlásil slavný režisér Woody 
Allen, „chceš-li rozesmát pánaboha, řekni 
mu své plány“. Lidské osudy jsou nepředví-
datelné a ve dvacátém století obzvlášť. To potvrzuje drama-
tický a emotivní příběh, který si klade otázky o smyslu od-
vahy a strachu, štěstí i utrpení, paměti a zapomínání, piety 
i lhostejnosti. Román je to více než osobní, všechny postavy 
i události jsou totiž autentické.

Velká kniha komiksů

Chceš-li rozesmát 
pánaboha

MILOŠ NOVÁK

MICHAEL TŘEŠTÍK Poznejte dobře střežená tajemství sou-
kromých životů prominentů třetí říše. 
Hitler, Bormann, Göring, Himmler, Goeb-
bels a další nacističtí pohlaváři si uží-
vali luxusního života a všech privilegií 
moci, zatímco požadovali, aby německý 
lid přinášel ty největší oběti válečnému 
úsilí Říše. Luxusní rezidence, umělecké 
sbírky, milenky, drogy... To vše pod do-
konalou vnější fasádou oddanosti vůdci a Německu. 

Tajný život nacistů
PAUL ROLAND

INSPIRACE
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INZERCE

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve 
spolupráci s Domem zahraniční spolupráce a Českou 
školní inspekcí vyhlašuje výběrové řízení na pozice: 

   učitele/učitelky francouzštiny jako prvního cizího jazyka  
žáků pro primární cyklus Evropské školy Lucemburk I

   výchovného koordinátora/výchovné koordinátorky  
pro sekundární cyklus Evropské školy Brusel I

   učitele/učitelky tělesné výchovy pro sekundární  
cyklus Evropské školy Brusel IV

Bližší informace jsou k dispozici na webové stránce 
www.msmt.cz 

pod sekcí: EU a zahraničí/Studium v zahraničí/Evropské školy.

PARIS vzdělávací agentura s.r.o. 
Nakladatelství a vydavatelství
Žižkova 2379, 734 01 Karviná – Mizerov 
tel. 596 338 027
e-mail: nakladatelstviparis@seznam.cz
www.paris-karvina.cz
nabízí školám, školským zařízením, dalším pedagogickým 
institucím a státním orgánům ve školství odbornou publikaci

Spisová služba ve školství
Jak naložit s listinnými a digitálními dokumenty

(a jak si poradit s datovými schránkami)
Autor PhDr. Irena Hajzlerová

 y Nevíte si rady s administrativou?
 y Vedete listinou spisovou službu a nevíte, co dělat s digitálními dokumenty?
 y Dostali jste nové datové schránky a nevíte jak s nimi pracovat?
 y Nevíte, zda máte skutečně elektronickou spisovou službu nebo jen její část?
 y Začali jste s elektronickým podacím deníkem …ale nevíte co dál?

Pokud jste alespoň na jednu z otázek odpověděli ANO, je tato publikace určena právě vám!

Publikace s podtitulem „Jak naložit s lis-
tinnými a  digitálními dokumenty“ se 

Vám může stát dobrým průvodcem spi-
sovou službou, ať už ji vedete v listinné či 
digitální podobě. 

Od 1. 7. 2017 obdržely školy nově od 
Ministerstva vnitra datovou schránku 
orgánů veřejné moci. Vedení školy má 
tímto krokem povinnost datovou schrán-
ku používat. Mnozí z  vás ovšem nemají 
úplně jasno, jak ji mají správně používat, 
a  jaké povinnosti pro vás s  touto novou 
datovou schránkou vyplývají. 

Pokud jste škola, která používá listinnou 
spisovou službu, musíte se seznámit 
s tím, jak správně zacházet s dokumenty, 
které budou do vaší školy doručeny pro-
střednictvím nové datové schránky. Do-
zvíte se, že nepostačí je prostě vytisknout 
a  dále s  nimi pracovat jako s  listinným 
dokumentem.

Publikace je určena také těm zaměst-
nancům škol a  školských zařízení, kteří 
se spisovou službou teprve začínají a po-
třebují se seznámit se základními pojmy 
a  s  tím, co to vlastně spisová služba je. 
Ale také těm z vás, jejichž škola již exis-
tuje více jak deset let, ale skartační řízení 
jste ještě neprováděli. Nemáte archivní 
knihu? V  publikaci se dozvíte, jak ji za-
vést a jak efektivně do ní zapsat vše, co 
je uloženo ve vaší spisovně, aniž byste 
museli zapisovat každý typ dokumentu 
zvlášť. 

Publikace si klade za cíl srozumitelnou 
formou přiblížit vše, co se týká spisové 
služby ať už v  listinné, nebo elektronic-
ké podobě. Přináší ukázky a  vysvětlení 
tvorby podacího razítka, čísla jednacího, 
uvádí, jak správně vyplňovat podací deník 
i archivní knihu, vysvětluje postup při vy-
tváření spisu a  také při tvorbě spisového 
řádu (včetně spisového a  skartačního 
plánu), který je základní směrnicí spisové 
služby. 

V přílohách naleznete citaci zákona i vy-
hlášky, vzor spisového řádu spolu se vzory 
spisových a skartačních plánů pro jednot-
livé typy škol ale také vzory řady dalších 
důležitých dokumentů potřebných při 
skartačním řízení, které díky tomu, že jsou 
uloženy současně také na CD-R, budete 
moci po doplnění vlastních údajů ihned 
používat, bez předchozího přepisování.

Publikace „SPISOVÁ SLUŽBA VE ŠKOL-
STVÍ - Jak naložit s  listinnými a digi-
tálními dokumenty“ vás krok za krokem 
provede zákonem o archivnictví a spi-
sové službě č. 499/2004 Sb. a  jeho 
poslední změnou č. 56/2014 Sb., 
a vyhláškou č. 259/2012 Sb. o podrob-
nostech výkonu spisové služby, která 
byla změněna vyhláškou č. 283/2014 
Sb. Díky příkladům z  praxe a  odpovědím 
na nejčastější dotazy, vám pomůže nastavit 
ten správný způsob, jak evidovat, označo-
vat, vyřizovat, odesílat, ukládat a vyřazovat 
vaše dokumenty v pravidelných skartačních 
řízeních.

Závazná objednávka Objednávka  ks publikace
Spisová služba ve školství – Jak naložit s listinnými a digitálními dokumenty

Přesná adresa pro fakturu  
Ulice, PSČ   Město  
Místo dodání (odlišné od fakturační adresy)  
Č. účtu   IČ   telefon  

Podpis (u organizací razítko)   Datum objednávky  

Publikaci lze objednat na výše uvedené adrese a kontaktech nakladatelství 
Paris. PARIS 9/2017, 1. vydání, cena 290,- Kč (+ manipulační náklady),  

brož., 200 stran, CD-R s přílohami

číslo 5 

6. února 2019

„Jedinou nedokonalostí přírody je člověk.“ Murphyho zákony

TÝDENÍK

Každý učitel ví, že první po‑

loletí bývá z časového hledis‑

ka vstřícnější a bohatší. Více 

se v něm daří společné práci 

a ve větší pohodě se získáva‑

jí potřebné známky a hodno‑

cení. Zato úvod druhé polovi‑

ny školního roku připomíná 

zrychlený a opakovaný start. 

Znovu trénovat, závodit a sbí‑

rat školní body bez přímé ná‑

vaznosti na již dosažené vý‑

sledky. Když učíte přes dvě stě 

žáků v několika třídách, není 

to vůbec snadné. A ještě shů‑

ry naordinovaná inkluze! Ne‑

ní divu, že nejen na vyučující 

rychle doléhá zvýšená únava 

pravidelně vrcholící s pří‑

chodem jara. Žáci se už ne‑

dokážou pořádně soustředit 

a z okna nedočkavě vyhlížejí 

prázdniny. Stupňuje se přípra‑

va státních maturit, z
ávěreč‑

ných zkoušek. Střídají se ex‑

kurze, sportovní soutěže, pro‑

jektové dny, odborné praxe. 

Neustále odpadají vyučovací 

hodiny. V květnu všichni z po‑

sledních sil spurtují. 

Člověka bezděčně napadne, 

proč je období necelých deseti 

školních měsíců rozděleno do 

dvou částí. Někde je iniciativně 

drobí ještě na čtvrtletí a přidě‑

lávají si hodně papírové vojny 

a stresů. Nestačilo by jen vý‑

roční vysvědčení se spolehli‑

vě vypovídajícími známkami? 

Mnohaletá zkušenost namítá, 

že co se nepovede v poločase, 

může napravit finále, jako ve 

sportu. Podivně však působí, 

když žák, který si zaslouží 

v pololetí z češtiny sotva čtyř‑

ku, získá za několik násled‑

ných týdnů slušivou dvojku. 

A obráceně. Zvykli jsme si, že 

mladý člověk si ve škole špat‑

nou známku kdykoli snadno 

opraví a jede se dál. Úspěch 

přijetí do střední školy si zase 

jistí podáním dvou přihlášek. 

Ke zvládnutí maturity dostává 

tři pokusy, a navíc může opa‑

kovat závěrečný ročník.

V zaměstnání je mnohem ob‑

tížnější pohodlně si vylepšit 

„zpackaný prospěch“. Život ne‑

má rád časté reparáty. Nedělí 

se na pololetí ani na semestry. 

V lepším případě poskytne jed‑

norázové náhradní, spíš však 

nouzové řešení. Nikdy nelze 

opakovat stejný krok dvakrát. 

Pololetí školního roku je oprav‑

du zvláštní období.

 

Roman KANTOR

ŠKOLSTVÍ

ŽIVOT NEMÁ V OBLIBĚ REPARÁTY

Pololetí školního roku je zvláštní období. Sotva skončí 

Vánoce a očekávaný Nový rok, ve školách žáci a učite-

lé horečně finišují. Uzavírají výsledné známky a chystají 

vysvědčení.

Najdete nás na
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